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 چکیده

پژوهش حاضرقصد دارد نقش تصمیم گیري اخلاقی حسابرسان بر افشاي اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و 
مدل تصمیم گیري حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراك شده ارائه نماید. ابزار مورد 

پرسشنامه و جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران استفاده در پژوهش حاضر 
می باشد. براي تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از شاخص هاي آمار 1397رسمی ایران در سال 

هاي آماري به توصیفی و روش مدل سازي معادلات ساختاري استفاده گردید و کلیه محاسبات و تحلیل
انجام گرفت و مدل تصمیم گیري اخلاقی موثر بر افشاي اسرارمالی و غیر مالی؛ با  PLSر افزاوسیله نرم

تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراك شده حسابرسان ارایه گردید. در مدل تحقیق، نتایج حاکی از 
فزون بر آن است که بین آگاهی اخلاقی با قضاوت حرفه اي و احساسات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ا

اي رابطه مثبت معنادار این، نتایج حاصل از آزمون دیگر فرضیه ها نشان داد بین احساسات و قضاوت حرفه
 وجود دارد. همچنین بین قضاوت حرفه اي و افشاي اسرار رابطه مثبت معنادار مشاهده شده است.
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 مقدمه
حسابداري و حسابرسی در دنیاي پیشرفته اقتصادي امروز حرفه هایی حیاتی هستند، زیرا 

با توجه به تضاد منافع و تاثیر  .باشد داشته وجود تواند نمیسامانه اقتصادي جاري بدون آنها 
نظارت، اطلاعات حسابداري بر ثروت گروه هاي ذي نفع، انتخاب حسابرسان مستقل براي 

. گزارش )1382(حساس یگانه،امري ضروري است گواهی و اعتباربخشی به این اطلاعات،
شود و مبناي تصمیم  حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداري می

 حسابداران توسط شده ارائه اطلاعات اینرو از .گیري گروههاي ذي نفع در شرکت هاست
 این به لین جهت باشد؛ غرضانه بی و واقعی اتکا، قابل آمد، کار توجهی قابل طور به باید

 از باید مستمر؛ آموزش و تجربه مهارت، برداشتن علاوه حسابرسان و هدف حسابداران
 حرفه خدمات و بوده برخوردار صداقت و نییب ، واقعيدرستکار رینظ اخلاقیي ها لتیفض

). 1394(امینی و همکاران،  دنده انجامي ا حرفه رفتار نیآی و اخلاق رعایت با را خودي ا
 ذینفعان،ي برا متفاوتی عواقب تواند می آنها رفتار چگونگی وي ساز میتصم که چرا

 جوامع که سالهاست. باشد داشته همراه به مالیي صورتها و اطلاعات از کنندگان استفاده
 الاجراء لازم آنرا و تدوین را حسابرسان و حسابداراني براي ا حرفه رفتار نی،آئيا حرفه
 . اند کرده

 شده گنجاندهي حسابدار آموزشیي ها برنامه در درس موضوع عنوان به اخلاقی اصول 
 و کارحسابداراني براي ا حرفه اخلاق رعایت نهیزم دري متعدد مقررات و نیقوان حتی و

که یکی از مهمترین موارد اخلاقی که حسابرسان و حسابداران  اند شده وضع حسابرسان
افشا عبارت است از توزیع عمومی اطلاعات به  ملزم به رعایت آن می باشند رازداري است.

صورت داوطلبانه با در رعایت مقررات قانونی و ضوابط اداري ،هر چند که این اطلاعات 
در  اسرار يافشا )1395نش و همکاران،عرفا می تواند محرمانه نگهداري گردد(پایدارم

خود به  ریاخ يو رسانه ها را در سال ها یتوجه جامعه جهانمقابل رازداري قرار دارد و 
در  1دودفرانک بزرگ ارائه شده توسط قانون زیجوا لیاز آن به دل یاست، بخش جلب کرده

 کلیماهمچنین اخراج و  اولیمپوس به علت موارد تقلب شرکت يو تا حد 2010سال 
نشان  امر نیاافشاي بی قانونی در پرداخت و تعهدات قانونی بوده است.  وودفورد پس از

بیرون بعنوان یک تواند از  ینه تنها از داخل سازمان، بلکه م افشاگر کیدهد که  یم
را که در  یمختلف تخلفاتتواند  یم یداخل افشاگر اسرار کافشاگر خارجی عمل کند. ی
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را مشاهده  یاخلاق ریرفتار غ ایو  پارتی بازيفساد،  ض،یتبع رینظ ،افتد یسازمان اتفاق م کی
 یاجتماع تیمسئول تیتواند عدم رعا یمی خارج افشاگر اسرار کیحال،  نیکند. در ع

تخلف  صیدر تشخ افشاگراننقش مهم  ن،یبنابرا.کند مشاهدهرا  ستیز طیشرکت و مح
 رایز ،افشاگر شدن آسان نیستحال،  نیبا ا). 2016، 1مکارانقابل انکار نیست (لاتان و ه

 يریگ میتصم دهیچیپ درگیري فرآیند نیشده، و همچن جادیا یمورد اثرات مثبت و منف دیبا
قضاوت  اي یریگ میتواند به عنوان تصم یم یاخلاق يریگ میتصمرا در نظر گرفت. 2یاخلاق

 ).2015، 3(لنرت و همکاران شود تعریفاست،  یاخلاق ،میتصم ارفتار ی ایآ نکهیدر مورد ا
به  و شده است یطراح یاز تقلب مال یکاهش خطرات ناش يبرا یکنترل داخل ستمیس 

 یم هیشود، تک ی) انجام میو خارج یکه توسط حسابرسان (داخل یشدت به استدلال اخلاق
 يحرفه ا نیشود که قوان یمواجه م یحسابرس اغلب با مسائل اخلاق کیحال،  نیکند. با ا

از حد به  شیب پیشینمطالعات  اکثر دهند. یقرار م یاخلاق ماتیرا در مقابل تصم یاخلاق
و  یحسابرسان داخل ران،ی(مانند کارمندان، مد اعضاي داخلی شرکت سوءاستفاده

 نیدر ا افشاگران اسرارخارجی را نادیده گرفته اند. و اند) متمرکز شده تیریحسابداران مد
و  یخارج افشاگران اسراراز  حمایت و محافظت یمانند چگونگ یموضوعات نه،یزم

؛ مارون و 2013(مارون و گوار،  ردیمورد توجه قرار گ شتریب دیدرك آنها، با یچگونگ
عکس العمل نشان فرد به خطا  کیچگونه  در این باره کهحال،  نیدر ع). 2014اتکینط، 

مربوط به مدل موضوع  نیا درك کمی وجود دارد.می دهد و تصمیم به افشا میگیرد 
چهار مرحله مدل رست ) است، در 1986( 4رستشده توسط  شنهادیپی اخلاق يریگ میتصم

 . یقضاوت، قصد و رفتار واقع ،یآگاه :شود ی سپريستیوجود دارد که با
را  و نیتقضاوت  نیارتباط ب ،افشاي اسرارموجود در ارتباط با  یتجرب قاتیتحق شتریب 

 ریرا به سا آزمون نیوجود ندارد که ا یحال، مطالعات نیبا ا .قرار داده است یمورد بررس
علاوه  .حرفه ايقضاوت  و یاخلاق یآگاه ریمراحل گسترش دهد، مانند در نظر گرفتن تاث

مانند شدت اخلاقی و  زین يگریدهد که عوامل د یاز مطالعات نشان م یبرخ ن،یبر ا
بنابراین ). 2013، 5تاثیر بگذارند (هولینگزروند،  نیتوانند بر ا یم کهوجود دارد احساسات 

با توجه به مطالب فوق، مساله اصلی محقق در این پژوهش، با تکیه بر مبانی نظري و تئوري 

1. Latan et al 
2. Ethical Decision Making (EDM) 
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تصمیم گیري اخلاقی حسابرسان بر افشاي اسرارمالی و هاي مطرح شده این است که آیا 
 غیر مالی، نقش موثري دارد؟

 نظری و مروری بر پیشینھ پژوھش  مبانی
مفاهیم   دارد آن بودن وجهی چند از نشان اخلاقی، گیري تصمیم پیشینه زمینه در مطالعه

 است: جنبه دو از برگرفته افراد اخلاقی هاي قضاوت مبانی زمینه در شده گرفته کار به
 توجه که یابیم می در قضیه، سابقه به نگاهی با اخلاقی. شناسی روان و جوانب فلسفی

 معطوف بودن نادرست و درست تعیین زمینه در هایی سؤال بر عمده طور اخلاقی به فلسفه
 درك به مختلف نظر از آن شناسی روان جنبه شود می که تصور حالی است. در بوده

 محرك به نسبت منطقی رفتاري واکنش پایه بر است؛ درکی کرده کمک گیري تصمیم
 موضوعات با مواجهه در افراد فکري و فرایندهاي الگوها کشف طریق از و مختلف هاي

 وضعیت در افراد گیري تصمیم به بردن براي پی شده یاد جنبه دو هر از اخلاقی. مفاهیمی
 حوزه مفاهیم این که است استفاده شده کاري مختلف زمینه هاي به مرتبط اخلاقی هاي
 . کند می منعکس ارتباط این در را ها سازمان در عملکردي هاي

 زمینه در اخلاقی گیري تصمیم به که کند می اشاره نکته این )،به1993(1رابرتسون 
 حسابداري زمینه در توجه این که حالی در شود، می توجه بسیار و مدیریت بازاریابی امور

 به اخلاقی گیري تصمیم توصیفی هاي مدل برخی هاي اخیر، سال است. طی کمتر
 مدل گونه اند. این شده نمایان کار و کسب حوزه اخلاق در آمده فراهم مستندات صورت

 چند نتیجه توان می را است مختلف اندازهاي از چشم موضوع این به توجه بازتاب که ها
 روابط که هایی پژوهش برشمرد؛ کار و اخلاق کسب زمینه در مستمر هاي دهه پژوهش
 یا قضاوت و گوناگون هاي بین مؤلفه متغیره)را دو ماهیت با عمده طور مختلفی( به

 اي گسترده نظر مدل ها، اتفاق در تنوع وجود کرده اند. با بررسی اخلاقی، گیري تصمیم
 هاي گیري فردي، تصمیم نیز و سازمانی هاي مؤلفه که خورد می چشم به باره این در

 تواندگفت می بنابراین، دهند. می قرار تأثیر تحت سازمانی موضوعات درباره را فردي
 آینده در باید که مهمی هاي پژوهش از اي مجموعه براي را مبنایی شده اشاره هاي مدل

 گونه این نتیجه کنند. می فراهم گیرد، صورت علمی وکار کسب اخلاق در حوزه
 اگر خصوص به بگذارد؛ جاي بر اخلاق مدیریت امر بر عمیقی تواند تأثیر می ها پژوهش

 از برگرفته ونتایج سازمانی خاص هاي ارزش یا ها مؤلفه ارتباط بین وجود بر را شواهدي

1. Robertson, D. C 
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 این در مطرح اخلاقی گیري تصمیم هاي مدل کنند. اغلب فراهم نیز اخلاقی قضاوت هاي
 هايپژوهش بیشتر دیگر، سویی از هستند. اخلاقی کولبرگ رشد مدل بر مبتنی زمینه

 و اند. فوردشده نهاده بنا )،1986رست( مدل پایه بر مدیریتی حرفه اي اخلاق
 نیاز اخلاقی رفتار براي هاي بیشتري مدل به اخلاق مطالعه معتقدند )،1994(1ریچاردسون

 است اخلاقی گیري هاي تصمیم (مدل موجود هاي مدل آزمون نیازمند بیشتر بلکه ندارد،
 مانند است)، اشاره شده فرایند این بر تأثیرگذار عوامل و عمل این فرایند به آن در که

 ؛ 2،1989و لوکن دابینسکی قبلی(مانند هاي مدل ادغام مدل ) است. این1991جونز( مدل
 )است. و1986 ،5وینو تره ؛ 1986 رست، ؛ 1986 ،4ویتل و هانت ؛ 1985 ،3گریشام و فرل

 ).1390 است(سپاسی، نشده اشاره آن به قبلاً که کند می ارائه را مفاهیمی
)، 1986رست( نظیر پیشین، کارهاي مختلف هاي جنبه ادغام پی در )،2005(6ویتمر 

 و گریشام فرل، )،1987 همکاران، و کلارکسون (بومر گروه )،1986( وینو
 رود، می شمار به رفتاري مدلی که را خود پیشنهادي مدل عمومی )،1989(7فردریک

 چهاربخشی مدل در شده گرفته نظر در مدل، فرایندهاي این مرکز است. در داده ارائه
 از بخشی یا نتیجه منزله به اخلاقی که تصمیمات طوري به است؛ شده داده قرار رست

 اینکه درباره گیري نتیجه براي شده استدلال استفاده و اخلاقی موضوع درك ، حساسیت
 .است شده گرفته نظر در کرد، باید چه وضعیت این در

 و بومر ؛ 1986 ، وینو تره ؛ 1991 (جونز، بیشتر مدیریتی گرایش با هایی مدل دنبال به 
 مختلف عوامل تأثیر به توجه امکان مدل این )،1989همکاران( و فرل و ؛1987همکاران،

 سازمانی و امور زمینه در گیري تصمیم فرایندهاي بر تواند می محیطی که و فردي
 آگاهی، با که دارد فرایندي از نشان شده استفاده نظریه .کند می فراهم را باشد اثرگذار

 قضاوت با گیرنده تصمیم می شود. شروع مسئله اخلاقی به نسبت حساسیت یا درك
 با و کند می آغاز را خود کار طیفی دارد، یا گزینه قبال در اقدامی چه اینکه درباره

 که حالی رساند. در ها می گزینه از اخلاقی توجیهی پایان به را آن واقعی، رفتاري
 فردي نوع متغیر دو هر از مدل این کند، می ایفا آن در را اصلی نقش شناختی فرایندهاي

1. Ford, R. C. & Richardson, W. D 
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 برد. می بهره سازمان خارجی و داخلی محیط امور با مرتبط متغیرهاي و شناختی غیر
 ادبیات مبناي بر اخلاقی گیري تصمیم بر مؤثر عوامل شناسایی منظور به پژوهشگر 

 شناسایی را )، عواملی2005( ویتمر اخلاقی گیري تصمیم عمومی رفتاري و مدل پژوهش
 تصمیم گیري مدل جمله از دیگر، مدل چند ترکیب از پژوهش . مدل این است کرده

 نظریه هاي گروه دو هر از مدل این در آنکه است ضمن گرفته شکل رست اخلاقی
براي اعضاي جامعه حسابداران  طور مشخص به و شود می استفاده رفتاري و شناختی
 . است شده طراحی ایرانرسمی 

مطالعات پیشین حاکی از اهمیت نقش احساسات در تأثیر تصمیمات اخلاقی است و به  
تصمیمات مبتنی بر (a)رسمیت شناختن اینکه تصمیمات به دو گروهتقسیم می شود، گروه 

 1تصمیمات مبتنی بر شهود و احساس، از پیامدهاي آن است ( اسچوارتز(b)عقل گرایی و
)، احساسات، شامل حس هایی هستند که هنگام مواجه شدن با سوء رفتار (مانند 2016،

خشم و ترس) بوجود می آیند و همچنین بر قضاوت اخلاقی حسابرسان تاثیر می گذارند تا 
احساسات می تواند به طور .)2،2008افشا را پنهان کنند(هنیک تصمیم بگیرند کهموارد قابل

) 2016ی و استدلال اخلاقی تاثیر بگذارد(سینگ و همکاران،مستقیم بر قضاوت اخلاق
دهد(کانلی هاي اخلاقی نشان میط معنی داري بین احساسات و قضاوت.تحقیقات قبلی ارتبا

وان یک تعدیل در روابط بین و نقش احساسات را به عن)2006و کارتیس،2004و همکاران،
 2015هنیک، ؛2013(هولینگس،نمایدتایید می هاي اخلاقی و نیت افشاي اسرارقضاوت

تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت اخلاقی بالا می تواند بر قضاوت ). 2016واسچوارتز،
) و تأثیر مثبتی بر قصد افشاي اسرار 2015، 3تأثیر بگذارد(یو،هاي اخلاقی حسابرسان

همچنین، تحقیقات پیشین و قضاوت اخلاقی تاثیر مثبتی بر  ).4،2013آلن و همکاراندارد(
و  )6،2003؛ چیو5،2009(زانگ و همکاران روي اهداف عدم افشا و نادیده انگاري دارد

لاتان و  ؛7،2013این رابطه با شدت اخلاقی تعدیل شده است(النی و همکاران
 ).8،2016همکاران

و قضاوت  یاخلاق یآگاه نیرابطه بسی ) تحقیقی با عنوان برر2017لاتان و همکاران ( 

1. Schwartz 
2. Henik 
3. Yu 
4. Alleyne et al 
5. Zhang et al 
6. Chiu 
7. Alleyne et al 
8. Latan et al 
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را انجام داده اند. نتایج نشان داد اخلاق ادراك شده یانجیاسرار؛ نقش م يبا افشا يحرفه ا
که احساسات در رابطه بین آگاهی اخلاقی و قضاوت حرفه اي را نقش میانجی دارد. 

و قصد  همچنین احساسات و اخلاق ادراك شده می تواند رابطه بین قضاوت حرفه اي
افشاي اسرار را بهبود ببخشد. یافته ها نشان می دهد که حسابرسان داخلی نسبت به 

 ی بصورتو گزارش اشتباهات داخلاند حسابرسان خارجی، افشاي اسرار بیشتري داشته
باشد. شاور و براي افشاي اسرار می ياحسابداران حرفه یحیناشناس، روش ترج

نسیت بر قضاوت اخلاقی، شدت اخلاقی ادراك شده و ) به بررسی تاثیر ج2015(1کلمنتس
قصد گزارش یک روش مدیریت سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که تفاوت 
معناداري در قضاوت اخلاقی، شدت اخلاقی ادراك شده و قصد گزارشگري حسابداري 

استعاره و  انبا عنو یدر پژوهش) 2014( 2پارل و همکاراناي زن و مرد وجود ندارد. حرفه
هاي اصلی را در ایجاد ذهنیت تردید حرفه می توان فعالیت ایحسابرس: آ يا قضاوت حرفه

اي غیرفعال دانست؟ آنها نشان دادند که مطالعات مجازي شک و تردید حرفه اي را تقویت 
در مقاله تحلیلی )2009(3دانکنو  چموتی .گذاردو بر شک و تردید در قضاوت تأثیرمی

استانداردگذاري حسابداري از قاعده محوربـه اصـول فرآیند تغییر تدوین  ررسـیخود بـه ب
پرداخته اند و سپس ) شتري استفاده می شودبیاي  حرفه محـور(کـه در آن از قضـاوت

نجـام قضـاوت حرفـه اي احسابداران و حسابرسان بـراي  م توسـطیبراي اتخاذ تصم یمدل
 . ارائـه کردنـد 

ارزیابی تأثیر ادراك اخلاقی و شهود بر قضاوت به  )،1397همکاران (گلدوست و  
برمبناي  پرداختند. اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی

بل توجه بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداري، مدل نهایی، شهود ضمن تأثیر مثبت قا
نقش مثبت و قابل توجهی نیز در رابطه میان ادراك و قضاوت اخلاقی آنان نسبت به چهار 

رابطه )،1397صالحی و تنابنده ( .کندنوع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق ایفا می
اقی حسابرسان داخلی و تاثیر تجربه بر مکانیسم هاي حاکمیت شرکتی با تصمیم گیري اخل

عنوان یک گروه، تایج نشان داد که حسابرسان داخلی بهن را مورد بررسی قرار دادند. آن
هاي اساسی دهند همچنین مکانیزمحساسیت زیاد و معقولی نسبت به مسائل اخلاقی نشان می

حسابرس مستقل مدیره،  شامل کمیته حسابرسی قوي، یکپارچگی هیئت(حاکمیت شرکتی

1. Shawverand Clements 
2. Parlee et al 
3. Schemutti & Duncan 
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و وجود آیین رفتاري قوي) با توانایی واکنش اخلاقی حسابرس داخلی در مواجهه با تنگناي 
) تاثیر مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی 1393. مرادي و زکی زاده (شغلی رابطه دارد

داخلی و گرایش هاي اخلاقی (شدت اخلاقی) با بر تصمیم گیري گزارشگري مالی مورد 
دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که تعامل مدیریت اخلاقی و عملکرد بررسی قرار 

نمازي و  حسابرسی و همچنین شدت اخلاقی بر تصمیم گیري گزارشگري مالی موثر است.
 یادراك شده بر قصد گزارش داخل یشدت اخلاق یلیتعد ریمتغ ریتأث) 1393ابراهیمی (

حاصل از آزمون  جینتار داده اند. را مورد بررسی قرا موارد تقلب توسط حسابداران
 یاخلاقکه شدت  بود نیا انگریب یحداقل مربعات معمول ونیبا استفاده از رگرس هاهیفرض

نگرش در مورد گزارش موارد تقلب و  ،یعدالت سازمان يرهایمتغ ریادراك شده تأث
نخواهد کرد.  لیرا تعد ينداریسازه د ریخواهد کرد، اما تأث لیرا تعد ینیرعیغ يهنجارها

) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اخلاق، جو اخلاقی و 1390مهدوي و موسوي نژاد (
تصمیم گیري اخلاقی و همچنین اثر تعدیل کنندگی جو اخلاقی بر رابطه بین شدت اخلاقی 

هاي اجرایی استان فارس پرداختند. آنها گیري اخلاقی در بین مدیران مالی دستگاهو تصمیم
تیجه رسیدند که بین دو متغیر شدت اخلاقیات و جو اخلاقی و تصمیم گیري مدیران به این ن

 مالی دستگاه هاي اجرایی استان فارس هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. 

 فرضیه هاي پژوهش 
به منظور دست یابی به اهداف پژوهش، بر پایه مبانی نظري تحقیق و مطالعات تجربی 

 تدوین شده و مورد آزمون قرار می گیرد:صورت گرفته فرضیه هاي زیر 
 قضاوت حرفه اي رابطه وجود دارد.وی اخلاق: بین آگاهی  1فرضیه 
 : بین آگاهی اخلاقی و احساسات رابطه وجود دارد. 2فرضیه 
 اي رابطه وجود دارد.: بین احساسات و قضاوت حرفه 3فرضیه 
 د دارد.اي و افشاي اسرار رابطه وجو: بین قضاوت حرفه 4فرضیه 
-اي را تعدیل می:اخلاق ادراك شده، رابطه بین آگاهی اخلاقی و قضاوت حرفه 5فرضیه 

 کند.
 کند.اي و افشاي اسرار را تعدیل می:اخلاق ادراك شده، رابطه بین قضاوت حرفه 6فرضیه 

 ـ روشناسی پژوهش4
 که در آن از پرسشنامه استی استنباط نوع ازی فیتوص حاضر پژوهش قیتحق روش
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شده  لیپرسشنامه ها توسط پاسخ دهندگان (جامعه هدف) تکم شود. یاستاندارد استفاده م
و موضوعات را به همان صورت  لیو محقق با استفاده از اطلاعات به دست آمده، مسا

، تمام اشخاص عضو جامعه حسابداران پژوهش يجامعه آمار .کند یو استنباط م فیتوص
رسمی شاغل شریک موسسات، حسابداران رسمی شاغل در رسمی ایران اعم از حسابداران 

سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل در موسسات عضو، حسابداران رسمی شاغل 
(بالغ جامعه  یکه مطالعه تمام ییاز آنجا انفرادي و حسابداران رسمی غیر شاغل می باشد. 

فرمول از  صادفی و با استفادهي بصورت تانبود، نمونه رذیپمورد انتظار امکاننفر) 1600بر 
) استفاده شده 1(از رابطه شمارهبراي این منظور انتخاب شد.  ،%5کوکران در سطح خطاي 

 است.

    n =
z2 ∗ p ∗ (1 − p)

e2
 

 که در آن:
n :،حجم نمونهZ : است 96/1درصد برابر با  95آماره توزیع نرمال در سطح اطمینان. 
P 5/0برابر است با :نسبت موفقیت 
e: حجم نمونه برابر با بالاا توجه به رابطه . بدرصد 5برآوردي نمونه که برابر است با خطاي

ارسال شد که از  حسابرسان الکترونیک به نفر می شود که به همین تعداد پرسشنامه  385
دریافتی و  مشکل در فایلپرسشنامه به علت  7نفر پاسخ دریافت شد که از این تعداد  179

پرسش نامه براي آزمون  172حذف گردید و سرانجام تعداد  ات آنهاعدم دسترسی به اطلاع
 فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

شده  پرسشنامه استفاده عیاز توز یدانیداده ها به روش م يجمع آور يبرا ق،یتحق ندیفرآ در
) 2017سوالی لاتان و همکاران ( 26براي گردآوري داده هاي تحقیق از پرسشنامه  است.

پرسش برخوردار است و  3استفاده شده است. در این پرسشنامه متغیر آگاهی اخلاقی از 
متغیر افشاي اصرار با دو مولفه افشاي اسرار مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار می گیرد، 

پرسش را به خود اختصاص می دهد.  4افشاي اسرار غیر مالی سوال و 6افشاي اسرار مالی 
 قضاوت) مربوط به متغیر 2017در پرسشنامه لاتان و همکاران(17الی  14همچنین سوالات

 26الی  24؛ سوالات شده ادراك اخلاقمربوط به متغیر  23الی  18ي؛ سوالات ا حرفه
پس از ترنیک توزیع گردید و صورت الکه مربوط به متغیر احساسات می باشد.پرسشنامه ب

-در این تحقیق از روشها است. داده لیو تحل هیشامل تجز يها، گام بعدداده يگردآور
وتحلیل هاي موجود در آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) جهت بررسی، تجزیه
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-نرمافزارهاي آماري مورداستفاده در این تحقیق نیز هاي تحقیق استفاده گردید. نرمداده
 باشد.می PLS1افزار

 یافته هاي پژوهش

 آمار توصیفی

هاي آماري به با توجه به جدول ذیل آمار توصیفی کلیه متغیرهاي تحقیق از نظر شاخص
 باشد.شرح جدول زیر می

 ـ آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق1جدول

 واریانس
انحراف 

 معیار
 کمترین بیشترین میانگین

تعداد 
علامت  مشاهده

 اختصاري
 متغیر

 آماره آماره
خطاي 
 معیار

 آماره آماره آماره آماره

0,989 0,99468 0,07584 2,4612 5,00 1,00 172 EAW 
آگاهی 
 اخلاقی

0,784 0,88567 0,06753 3,0775 
5,00 

1,00 
172 

PMI 
اخلاق 

 ادراك شده
1,040 1,01957 0,07774 2,6933 5,00 1,00 172 EMT احساسات 

1,045 1,02208 0,07793 3,5567 
5,00 

1,00 
172 

EJW 
قضاوت 

 ايحرفه

0,651 0,80673 0,06151 3,0285 
5,00 

1,00 
172 

WB 
افشاي 
 اسرار

 
و ماکزیمم  00/1مینیمم نظرات مقدار ) EAW(مثال براي متغیر آگاهی اخلاقی براي 

 و 4612/2و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  00/5نظرات مقدار 
 باشد.می 99468/0

و ماکزیمم نظرات  00/1) مینیمم نظرات مقدار PMIبراي متغیر اخلاق ادراك شده( 
-می 88567/0و 0775/3و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  00/5مقدار 
 باشد.

و ماکزیمم نظرات مقدار  00/1) مینیمم نظرات مقدار EMTبراي متغیر احساسات ( 

1. Partial least squares 
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 باشد.می 01957/1و 6933/2یانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان و م 00/5
و ماکزیمم نظرات مقدار  00/1)مینیمم نظرات مقدار EJWاي (براي متغیر قضاوت حرفه

 باشد.می 02208/1و 5567/3و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  00/5
و ماکزیمم نظرات مقدار  00/1نیمم نظرات مقدار ) میWBبراي متغیر افشاي اسرار( 

 باشد.می 80673/0و 0285/3و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  00/5
 ـ آزمون فرضیه هاي تحقیق2ـ5
-می PLSدر این قسمت به بررسی آزمون فرضیه هاي تحقیق با استفاده از نرم افزار  

 پردازیم.
 

 
 تحقیق ھمراه با ضرایب بارھای عاملیـ مدل ساختاری ۱شکل

 

 
 ـ مدل ساختاري تحقیق همراه با ضرایب معناداري 2شکل 

 برازش مدل 
گیري، برازش مدل ساختاري و برازش جهت بررسی برازش مدل، از برازش مدل اندازه

 کلی مدل استفاده شده است.
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 گیريهاي اندازهبرازش مدل
 : 1پایایی

گیري تحقیق، به بررسی ضرایب بارهاي عاملی، ضرایب مدل اندازهبه منظور بررسی پایایی 
 پردازیم.می 2آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی

 سنجش بارهاي عاملی

 ـ ضرایب بارهاي عاملی2جدول

 
 2در جدول شماره .باشدمی 0,4ضرایب بارهاي عاملی، مقدار ملاك براي مناسب بودن   

بیشتر است که نشان از مناسب بودن این  0,4تمامی اعداد ضرایب بارهاي عاملی سؤالات از 

1. Reliability 
2. Composite Reliability 

 بار عاملی شاخص عامل

 آگاهی اخلاقی
EAW1 0,857 

EAW2 0,956 

EAW3 0,931 

 اخلاق ادراك شده

PMI1 0,942 

PMI2 0,935 

PMI3 0,787 

PMI4 0,961 

PMI5 0,965 

PMI6 0,840 

 احساسات

EMT1 0,937 

EMT2 0,967 

EMT3 0,950 

EMT4 0,877 

 ايقضاوت حرفه

EJW1 0,882 

EJW2 0,866 

EJW3 0,943 

EJW4 0,897 

 افشاي اسرار 
IWB 0,752 

AWB 0,739 

EWB 0,843 
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 معیار دارد.

 آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی
، بعد از سنجش بارهاي عاملی سؤالات، نوبت به PLSها درمطابق با الگوریتم تحلیل داده

رسد، که نتایج آن در و گزارش ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی می محاسبه
 آمده است. 3جدول شماره

 ـ نتایج معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهاي پنهان تحقیق3جدول

 علامت اختصاري متغیرهاي مکنون
 ضریب آلفاي کرونباخ

)Alpha>0.7( 
 ضریب پایایی ترکیبی

)CR>0.7( 

 EAW 0,903 0,940 اخلاقیآگاهی 
 PMI 0,856 0,865 اخلاق ادراك شده

 EMT 0,850 0,864 احساسات
 EJW 0,919 0,943 ايقضاوت حرفه

 WB 0,701 0,722 افشاي اسرار 

 
است و مطابق  0,7با توجه به اینکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی  

معیارها در مورد متغیرهاي مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ این  3هاي جدول شمارهبا یافته
 توان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.اند، مینموده

 1روایی همگرا
گیري، روایی همگرا است که به بررسی میزان هاي اندازهمعیار دوم از بررسی برازش مدل

 زد.پرداها) خودمیهمبستگی هر سازه با سؤالات (شاخص

 ـ نتایج روایی همگرا متغیرهاي پنهان تحقیق4جدول

 علامت اختصاري متغیرهاي مکنون
 میانگین واریانس استخراجی

)AVE>0.5( 

 EAW 0,838 آگاهی اخلاقی
 PMI 0,824 اخلاق ادراك شده

 EMT 0,871 احساسات
 EJW 0,805 ايقضاوت حرفه

 WB 0,607 افشاي اسرار 

1. Convergent Validity 
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هاي جدول است و مطابق با یافته 1AVE  ،0,5مقدار مناسب برايبا توجه به اینکه  

اند، در نتیجه این معیار در مورد متغیرهاي مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نموده 4شماره 
 شود.مناسب بودن روایی همگراي پژوهش تأیید می

 ساختاری: برازش مدل
 )t_valuesضرایب معناداري (مقادیر 

فرعی پنجم، ششم تحقیق کمتر از  براي فرضیهt، چون ضرایب2شماره با توجه به شکل  
شود. ولی معنادار بودن آنها تأیید نمی%95است، لذا در سطح اطمینان  بدست آمده 1,96

اند، لذا در سطح بدست آمده 1,96بیشتر از t هاي تحقیق چون ضرایببراي مابقی فرضیه
 شود.معنادار بودن آنها تأیید می %95اطمینان 

 R2یا R Squaresمعیار
مربوط به  R2ضرایب  دومین معیار براي بررسی برازش مدل ساختاري در یک پژوهش 

معیاري است که نشان از تأثیر یک متغیر R2 زاي (وابسته) مدل است.متغیرهاي پنهان درون
ملاك به عنوان مقدار  0,67و  0,33، 0,19زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونبرون

 ، مقدار1شود. مطابق با شکل در نظر گرفته میR2 براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي
R2زاي پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار ملاك،  هاي درونبراي سازه
 توان مناسب بودن برازش مدل ساختاري را تأیید ساخت.می

 زادرون براي سازهR2ـ نتایج معیار5جدول

 R2 علامت اختصاري مکنونمتغیرهاي 

 EMT 0,191 احساسات
 EJW 0,260 ايقضاوت حرفه

 WB 0,407 افشاي اسرار 

 

 برازش مدل کلی
 GOF2معیار

1. Average Variance Extracted 
2. Goodness of Fit 
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و  0,25، 0,01شود که سه مقدار استفاده می  GOFبراي بررسی برازش مدل کلی از معیار
 معرفی شده است. GOF به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي 0,36

 گردد:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

 
Communalıtıes��������������������آید.از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهاي پنهان پژوهش به دست می 

 
 متغیرهاي تحقیقR2وCommunalityـ میزان6جدول

 Communality R2 علامت اختصاري متغیرهاي مکنون

 EAW 0,838 0,000 آگاهی اخلاقی
 PMI 0,824 0,000 اخلاق ادراك شده

 EMT 0,871 0,191 احساسات
 EJW 0,805 0,260 ايقضاوت حرفه

 WB 0,607 0,407 افشاي اسرار 

 ـ نتایج برازش مدل کلی7جدول

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂������������������� 𝐑𝐑𝟐𝟐���� GOF 

0,789 0,286 0,475 

 
کلی ، برازش بسیار مناسب مدل 475/0به میزان GOF با توجه به مقدار بدست آمده براي

 شود.تأیید می

 مدل پژوهش یاتفرض يمعنادار یبو ضرا یممستق ۀرابط یجـ نتا8جدول

 علامت اختصاري روابط علی بین متغیرهاي پژوهش فرضیه
ضریب 

 )β(مسیر
 معناداري

)T-Value( 
 نتیجه آزمون

 EAW---EJW 0,141 2,208 ايآگاهی اخلاقی                قضاوت حرفه اول
تایید فرضیه 

 اول

 EAW---EMT 0,437 9,007 آگاهی اخلاقی                 احساسات دوم
تایید فرضیه 

 دوم

 EMT---EJW 0,221 3,794 اياحساسات                      قضاوت حرفه سوم
تایید فرضیه 

 سوم

 EJW---WB 0,385 6,108 اي              افشاي اسرارقضاوت حرفه چهارم
تایید فرضیه 

 چهارم

 رد فرضیه پنجم EAW*PMI ---EJW 0,044 0,535 ايقضاوت حرفه           EAW*PMIمتغیر تعدیلگر  پنجم

2RiescommunalitGOF ×=
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 رد فرضیه ششم EJW*PMI ---WB 0,052- 0,4,9 افشاي اسرارEJW*PMI           متغیر تعدیلگر  ششم

  
 توان گفت ضریب استاندارد شده(ضریب مسیر) بین دو، می2و  1با توجه به شکل 

باشد. و ضریب معناداري(آماره می β=141/0اي) متغیر(آگاهی اخلاقی و قضاوت حرفه
دهد که ) که نشان می1,96بوده(بیشتر از قدرمطلق t =208/2تی) بین این دو متغیر نیز 

توان نتیجه گرفت بین شود و میتأیید میH1 رد و فرضیهH0 معنادار است. بنابراین فرضیه
اي رابطه معناداري دارد و لذا این فرضیه اول تأیید خواهد حرفه آگاهی اخلاقی و قضاوت

 شد.
ضریب استاندارد شده(ضریب مسیر) بین دو متغیر(آگاهی اخلاقی و احساسات)  

437/0=β 007/9باشد. و ضریب معناداري(آماره تی) بین این دو متغیر نیز می=t  بوده(بیشتر
 H1رد و فرضیهH0  ار است. بنابراین فرضیهدهد که معناد) که نشان می1,96از قدرمطلق 

توان نتیجه گرفت بین آگاهی اخلاقی و احساسات رابطه معناداري دارد شود و میتأیید می
 و لذا این فرضیه دوم تأیید خواهد شد.

اي) ضریب استاندارد شده(ضریب مسیر) بین دو متغیر(احساسات و قضاوت حرفه 
221/0=β 794/3ي(آماره تی) بین این دو متغیر نیز باشد. و ضریب معنادارمی= 

t دهد که معنادار است. بنابراین فرضیه) که نشان می1,96بوده(بیشتر از قدرمطلقH0   رد و
اي رابطه توان نتیجه گرفت بین احساسات و قضاوت حرفهشود و میتأیید می H1فرضیه

 معناداري دارد و لذا این فرضیه سوم تأیید خواهد شد.
اي و افشاي استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر(قضاوت حرفهضریب  

بوده t =108/6باشد. و ضریب معناداري(آماره تی) بین این دو متغیر نیز می β=385/0اسرار)
رد و  H0دهد که معنادار است. بنابراین فرضیه) که نشان می1,96(بیشتر از قدرمطلق 

اي و افشاي اسرار رابطه ه گرفت بین قضاوت حرفهتوان نتیجشود و میتأیید می H1فرضیه
 معناداري دارد و لذا این فرضیه چهارم تأیید خواهد شد.

اي که به سمت متغیر قضاوت حرفه  EAW*PMIمتغیرمربوط به  Zضریب معناداري 
-نشان می 1,96بدست آمده است که به دلیل کمتر بودن از  535/0فلش خورده است عدد 

توان تأثیر متغیر اخلاق ادراك شده را به عنوان یک متغیر نمی %95نان دهد در سطح اطمی
اخلاق  توان تأیید نمود کهمی %95گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح اطمینان تعدیل

کند. لذا فرضیه اي را تعدیل نمیادراك شده، رابطه بین آگاهی اخلاقی و قضاوت حرفه
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 شود.پنجم این تحقیق رد می
که به سمت متغیر افشاي  EJW*PMIمتغیرمربوط به Z همچنین، ضریب معناداري 

 1,96بدست آمده است که به دلیل کمتر بودن از  409/0اسرار فلش خورده است عدد 
توان تأثیر متغیر اخلاق ادراك شده را به عنوان نمی %95دهد در سطح اطمینان نشان می

توان تأیید می %95رت دیگر در سطح اطمینان گر تأیید ساخت. به عبایک متغیر تعدیل
کند. اي و افشاي اسرار را تعدیل نمیاخلاق ادراك شده، رابطه بین قضاوت حرفه نمود که

 شود.لذا فرضیه ششم این تحقیق رد می

 بحث و نتیجه گیري 
 نقش اسرار؛ي افشا باي ا حرفه قضاوت وی اخلاقی آگاه نیب رابطهی بررساین پژوهش با 

صورت گرفته است. در ادامه به گزارش نتایج و یافته هاي  شده ادراك اخلاقی انجیم
 کهی ارزش. استی حسابرسی اصل ،گوهرياحرفه قضاوت شود.پژوهش پرداخته می

 ازی ناش درکل و حسابرس قضاوت ازی ناش شود جادیای مالي صورتهای باحسابرس
ی حسابرس وي حسابداري استانداردهاچارچوب  در که استي ا حرفهي قضاوتها مجموعه

 طورکاملا به خود کار انجام به حرفه افراد توانمندسازي براي اخلاق تیاهم .شودی م انجام
سازمان دهندگان حرفه حسابرسی بسیار مهم بوده و آگاهی  عیب و صحیح،بی صادقانه،

جلب اعتماد اخلاقی براي قضاوت حرفه اي ضروري است. آگاهی اخلاقی نیاز اساسی براي 
عینیت در ارائه  باشد که در این خدمات نیازمند صداقت،استفاده کنندگان خدمات می

صورت هاي مالی هستند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین آگاهی اخلاقی و قضاوت 
جونز  قاتیتحق جینتا با هیفرض نیا در قیتحقي ها افتهاي رابطه معناداري وجود دارد.یحرفه

 .ناسازگار است) 2017( وهمکاران لاتان) سازگار و با تحقیقات 1986) و رست (1991(
موسسات حسابرسی می بایست در جذب و آموزش کارکنان خود، علاوه بر توجه به مسائل 

مبانی آگاهی اخلاقی موجود در آیین رفتار حرفه اي را مورد توجه قرار  فنی و دانش افراد،
ه بخش عمده تلاشهاي آموزشی به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد دهند. از آنجا ک

حسابرسی، صرف آموزش نظري گزارشگري رویدادهاي مالی و فرایندهاي حسابرسی آنها 
توجه بیشتر به مباحث آگاهی اخلاقی در قالب گرایش هاي مختلف با تاکید بر می گردد، 

 ارد.مفاهیم اخلاق و به صورت واحد درسی جداگانه ضرورت د
در فرضیه دوم تحقیق حاضر رابطه بین آگاهی اخلاقی و احساسات مورد بررسی قرار   
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 حسابرسان بهی اخلاقدشواري هاي  با مواجهه در حسابرسان بهی اخلاقی آگاهگرفت. 
 رندیگیم قرار خطا معرض در کهی هنگام احساسات کهی حال در خواهدکرد، کمک

ضربه می زند. نتایج این فرضیه  حسابرس میبرتصم و ندیآی م بوجود) ترس ای خشم مانند(
ي ا حرفهي ها انجمن نشان داد که آگاهی اخلاقی، افزایش احساسات را در پی داشته است.

 .رندیبگ نظر دراحساسات  میمفاهی بررس جهت راي متعددي ها زمیمکان دیبای حسابرس
 در آنان تعهد و حسابرسانی بخشی آگاه سبب بتواند دیشای آموزشي ها دوره و ناتیتمر
ي برا رای ئلامس نیچن تیاهم تواندی میی هادوره نیچن. شود خطاها گونه نیا قبال

دهد. یافته هاي  کاهش بالتبع زین را آنها رخداد ازی ناش عوامل و سازد مشخص حسابرسان
ی ط در ) سازگاري دارد.2017تحقیق در این فرضیه با نتایج تحقیقات لاتان و همکاران (

 آنها برابر در و ندینما تجربه رای متفاوتی احساسي واکنشها حسابرسان ،یحسابرس ندیفرآ
 توسطی منف ژهیو به و مثبتی روان حالات و احساسات .دهند نشان العمل عکس

 حرفه قضاوت بر ر سوءیتاث تاینها و آناني ریسوگ وي جانبدار سبب تواندی م حسابرسان،
 آن انجام به مجازی وکس باشد لیدلي رو از دیباي ا حرفه قضاوت .شودي ریگ میتصم وي ا

  .باشد خود حکمي برا لازمي ها لیدل بهی ابیدست به قادر که است
 پرسنل با تعامل از ،یحسابرس کار در که است شواهد همان لازم، لیدلا از منظور 

ه نحو دری مهم نقش ند،یفرآ نیای ط در احساسات و گرددی مي آور جمع کار صاحب
خواهد داشت. همچنین نتایج  آنها به راجعي ریگ میتصم و قضاوت ت،ینها در وي گردآور

اي و افشاي اسرار رابطه معناداري وجود حاکی از آن است که بین قضاوت حرفه
 به نسبت را حسابرسان تا شود نهینهادی حسابرسي ها برنامه در تواندی می رسانی آگاهدارد.
 اساس بر آنهاي آور جمعي جا به اطلاعات منظمي آور جمع در لیتما و تلاش

ي برا است ممکن زینی بخشی آگاهي ها کیطورمشابه،تکن به. دینما بیاحساسات،ترغ
 .باشد دیمف آنها هیعلی حقوقي دعو احتمال به مربوط موارد دری حسابرس کار مسئولان

ی ناش راتیتاث کاهش سبب کهی آموزشي کهایتکنۀ توسعی حسابرسي ا حرفهي ها انجمن
ي حرفه اي آنان شود را تدوین کنند. یافته هاي ها قضاوتي رو حسابرسان احساسات از

)؛ ژانگ و همکاران 2017تحقیق در این فرضیه با نتایج تحقیقات لاتان و همکاران (
) سازگار است.همچنین با استناد به نتایج آزمون 2003) و چیو (2005)؛ بوچان (2009(

توان تأیید نمود که اخلاق ادراك شده، رابطه بین آگاهی اخلاقی، یفرضیه پنجم تحقیق م
کند. لذا فرضیۀ پنجم و ششم این تحقیق رد اي و افشاي اسرار را تعدیل نمیقضاوت حرفه
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شود. قضاوت حرفه اي در سطح سازمان ها و همچنین استفاده کنندگان از صورتهاي می
انجمن حسابداران و جامعه حسابداري رسمی مالی ناشناخته مانده و سازمان حسابرسی و 

 بصورت موسساتدر شاغل ژه حسابرسانیبو جامعه افراد نیب در راقضاوت حرفه اي  دیبا
حسابرسان و  نیب موجود تعارضات حل بر را آني گذار ریتأث و نمودهی معرف وکامل قیدق

مدیریت در زمینه افشاي اسرار بیان نمایند. یافته هاي تحقیق در این فرضیه با نتایج تحقیقات 
ی اخلاقی آگاهنتایج کلی تحقیق نشان داد که بین  ) ناسازگار است.2017لاتان و همکاران (

ي ارابطه مثبت وجود دارد. بین احساسات و قضاوت حرفه احساساتبا قضاوت حرفه اي و 
رابطه مثبت مشاهده  اسراري افشا واي  حرفه قضاوت نیبرابطه مثبت وجود دارد. همچنین 

 شده است. با توجه به نتایج تحقیق و سوالاتی که طی انجام آن براي محقق مطرح گردید،
پیشنهادهاي زیر ارائه  جهت انجام تحقیقات بیشتر در حوزه هاي مرتبط با پژوهش حاضر،

 می گردد:
 اخلاقی انجیم نقش اسرار؛ي افشا باارزش ها و ظرفیت هاي سازمانی  نیب رابطهی بررس. 1

 .شده ادراك
 اخلاقی انجیم نقش اسرار؛ي افشا باي ا حرفه قضاوت وی اخلاقی آگاه نیب رابطهی بررس. 2

 توجه با رابطه نیاي غنا شیافزا جهتحسابرسی و دیوان محاسبات  سازمان در شده ادراك
 .حاضر پژوهش به
 شده ادراك اخلاقی انجیم نقش اسرار؛ي افشا حسابرسان با مهارت سطح رابطه. بررسی 3
 با رامدیران  ساختن آشنا لزوم ما، اسرار درکشوري افشاي نهیزم در ها پژوهش کمبودن. 4
ي افشا يبرا مناسبي فضا جادیا به خودي هاي زیر برنامه در تا کندیم جابیا سازه نیا

 .شوند قائلي شتریب تیاولو و توجه  اسرار
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